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1. Petrův 1:8-13a

Ač jste ho neviděli, milujete ho; ač ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte
a jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí, a tak docházíte cíle víry, spasení duší.
Toto spasení hledali a po něm se ptali proroci, kteří prorokovali o milosti, která je
vám připravena; zkoumali, na který čas a na jaké okolnosti ukazuje duch Kristův
v nich přítomný, když předem svědčí o utrpeních, jež má Kristus vytrpět,
i o veliké slávě, která potom přijde. Bylo jim zjeveno, že tím neslouží sami sobě,
nýbrž vám; ti, kdo vám přinesli evangelium v moci Ducha svatého, seslaného z nebes,
zvěstovali vám nyní toto spasení, které i andělé touží spatřit.
Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli.
Dávní proroci mluvili o tom, jak milostivě bude Bůh jednat skrze svůj lid, a toužili
vědět víc. Vše, co mohli zjistit, bylo, že to není pro ně a pro jejich dobu. Bylo to pro
dny slávy, které nastanou po utrpeních jejich Mesiáše. Od doby, kdy Bůh milostivě a
slavně jednal skrze Petra, andělé stále touží spatřit, jak Bůh podobně působí skrze
svůj lid.
Služebníci Boží, ať už ti smrtelní nebo ti nesmrtelní, byli vždycky fascinováni
pohledem na to, jak jejich Stvořitel láskyplně užívá svou nekonečnou moc skrze svá
omezená stvoření. Proč se k tomu snižuje? Proč nám dovoluje, abychom se stali
spoluúčastníky toho, co On koná? Proč nám dovoluje, abychom se stali účastníky
Jeho božské přirozenosti?
Odpovědi nelze zatím plně vyjádřit, avšak sláva Bohu, že nás již nyní naplňuje
„nevýslovnou, vznešenou radostí“. David okusil tuto radost a prosil o její obnovení.
Proroci o ní toužili vědět víc. Andělé prahnou po tom, aby ji viděli, jak ji zakoušíme a
vyjadřujeme její opravdovost stále víc. A Duch Ježíše i nyní usiluje o to, abyste se
„odhodlaně připravili ve své mysli“.
Jako každý laskavý nápadník ani On vás nenutí. Jeho závazek vůči vám je tak
zaručený, že nic „v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je
v Kristu Ježíši, našem Pánu“. Přesto vám svůj záměr s vámi nevnucuje. Chce, abyste
se odhodlaně vzdali svých záměrů a převzali Jeho; vždyť On touží dokázat mnohé
skrze vás. Připravte se na to ve své mysli. Mluvte s Ním o tom. Neustále.
Andělé a proroci čekali dost dlouho. A co vy?

